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Sebuah tim yang baik adalah tim yang terbentuk dan 
berkembang ditengah orang-orang yang profesional serta 
memahami peran dan tanggung jawab yang telah 
ditentukan. 

Untuk membentuk dan mengembangkan tim yang baik 
tersebut pastinya melewati tahapan-tahapan sebagaimana 
dikemukakan oleh Bruce Tuckman dengan judul “Five 
Stages of Team
Development”



1. Forming (Tahapan Pembentukan).
Tahap ini merupakan tahap pertama dalam mengembangkan 
tim. Adanya pertemuan personal yang sebelumnya belum 
pernah ada dalam satu atap yang sama maka diperlukan 
sebuah adaptasi. Pada tahap ini diperlukan pelatihan serta 
training. Selain untuk mengetahui skill dan karakter, juga 
dapat memperkenalkan anggota tim satu sama lain.

5 STAGES OF TEAM DEVELOPMENT



2. Storming (Tahapan Penyatuan dan Penyerbuan)
Seringkali badai menerpa antar anggota dalam tim 
ketika terjadi permasalahan atau ketidakcocokkan 
saat bekerja. Pada saat ini, seorang pemimpin 
perlu menstabilkan serta mengoordinasi satu sama 
lain untuk saling memahami. Komunikasi dua arah 
merupakan solusi yang tepat pada tahap ini.



3. Norming (Tahapan Normalisasi)
Setelah melewati adaptasi dan badai dalam projek 
tim. Maka tahap normalisasi akan muncul. 
Timbulnya keakraban dan komunikasi yang baik 
tercipta dari permasalahan yang sebelumnya telah 
terjadi dan terselesaikan secara bijaksana.



4. Performing (Proses Peningkatan Kerja).
Setiap anggota dalam tim akan memaksimalkan 
segala kemampuannya guna tercapainya tujuan 
bersama serta meng-upgrade diri. Dari 
permasalahan sebelumnya maka setiap anggota tim 
akan bekerja secara maksimal dan bahu membahu 
satu sama lain.



5. Adjourning (Tahap Pemindahan/penundaan)
Seorang pemimpin harus mendukung dengan 
membantu anggota tim mereka mengidentifikasi dan 
mempersiapkan langkah mereka selanjutnya. Pada 
tahapan ini akan muncul rasa takut dan jenuh. 
Maka peran pemimpin untuk memberikan semangat 
dan mendorong tim sangatlah diperlukan.



Lalu bagaimana peranan seorang 
pemimpin dalam 5 Tahapan 

tersebut? 

Pemimpin yang baik adalah pemimpin yang paham 
akan karakter dan kemampuan setiap anggota 

timnya. Melakukan komunikasi dua arah, 
memberikan solusi yang bijak dan terarah pada saat 

memiliki masalah, serta mendorong setiap 
anggotanya untuk meningkatkan performa sehingga 

dapat mencapai tujuan kerja yang telah 
dicita-citakan.



Leadership is not about being in charge.

Leadership is about taking care of those in 
your charge.

-Simon Sinek



● 5 Stages of Team Development (Cassandra Williams)
● https://www.indeed.com/career-advice/career-development

/stages-of-team-development
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